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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢سپتمبر  ٢٤

 .گوئيم می چينی آنچيزی است که ما 
 .کند معلمان چينی را با کارکنان تايوانی در مدارس زبان جايگزين می: بريتانيا

 
ی دارد که برای ترويج ئھا نيا، چين نيز در شھرھای متعددی در سرتاسر جھان مؤسسهلمان و بريتاادرست مانند 

ی، لندن اکنون خواھان نفوذ بيشتر ئبر اساس يک گزارش رسانه  .کنند يادگيری محلی زبان و فرھنگ چينی فعاليت می

  . در مدارس زبان استيجينگبجای ه تايوان ب

ان وجود دارد که به ترويج زبان و فرھنگ چينی اختصاص  کنفوسيوس در سراسر جھۀدر حال حاضر صدھا مؤسس

  .دارد

 مرکز درھای خود را به روی عالقه ١٩لمان، اتنھا در .  جنوبی افتتاح شدريایو در سئول، ک٢٠٠۴اولين بار در سال 

  .مندان چينی باز کرده اند

  . اين سازمان تدريس می شودۀ شعب٣٠ماندارين نيز در انگلستان در 

 .سسات آموزشی در اين جزيره بکاھندؤدر اين م گيجينبی می خواھند از نفوذ ئستمداران بريتانيااما اکنون سيا

ی گاردين گزارش می دھد که يک گروه فراحزبی از نمايندگان پارلمان بريتانيا قرار است با تايپه ئ بريتانياۀروزنام

  .رکنان تايوانی جايگزين کننددر بريتانيا را با کا گيجينبمذاکره کنند تا معلمان زبان چينی تحت حمايت 

ھای کنفوسيوس به طور مشترک توسط دانشگاه مربوطه بريتانيا، دانشگاه شريک چينی آن و بنياد آموزش  مؤسسه

  .شوند اداره می گيجينبمستقر در  (CIEF) المللی چين بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 .برآورد شده است) رلا ميليون د٣١حدود ( ميليون پوند ٢٧ حدود ٢٠٢۴ تا ٢٠١۵ اين پروژه بين سال ھای ۀبودج

ی راه اندازی ئ، که توسط گروھی از نمايندگان محافظه کار بريتانيا»گروه تحقيقاتی چين«اين محاسبه بر اساس گزارش 

  .شده که بررسی می کنند بريتانيا چگونه بايد به قدرت رو به رشد چين واکنش نشان دھد ارائه شده

تايوان،  ھای حامی ھای جايگزين، از جمله برنامه اين پول را به برنامهخواھد  اما اکنون، طبق گزارش گاردين، لندن می

  .اختصاص دھد

 حزب محافظه کار، يکی از کارکنان سابق وزارت دفاع، در ميان ۀ برجستۀاين روزنامه نوشت، آليسيا کرنز، نمايند

  . می کندذاکرهم ارائه معلمان چينی ۀ احزاب بريتانيا بود که اکنون با تايپه دربارۀگروھی از نمايندگان پارلمان از ھم

 وزير آموزش و پرورش وقت و اکنون نخست ٢٠١۴خنده دار تر از ھمه اين است که، ھمين چند وقت پيش در سال 

  .يل کيفيت فرھنگی اش ستايش کردلده  کنفوسيوس را بۀوزير جديد بريتانيا، ليز تراس بی سواد، مؤسس

را در » زيرساخت قوی ماندارين«در بريتانيا داشته است و » فت ھای بزرگیپيشر«در آن زمان، او گفت که اين پروژه 

  .اين کشور ايجاد خواھد کرد

ی از ئ خودگردان تايوان، که جزۀ لندن از جزيرۀبا توجه به سرد شدن اخير در روابط بريتانيا و چين و حمايت گسترد

زل کشورھای غربی قرار گرفته ع چين مورد سسات وابسته به جمھوری خلقؤجمھوری خلق چين است، برنامه ھای م

  .است

 و حتی استفاده برای گيجينب کنفوسيوس را به عدم آزادی بيان در کالس درس، ترويج دستور کار ۀمؤسس!! »منتقدان«

  .جاسوسی متھم کرده اند

ر جديد، قصد ی تايمز منتشر شد، حاکی از آن است که ليز تراس، نخست وزيئ بريتانياۀ در روزنامًگزارشی که اخيرا

  .برای بريتانيا معرفی کند» تھديدی قريب الوقوع«دارد چين را 

تراس قبال غول ھای فناوری چينی مانند ھواوی را به عنوان .  روسيه قرار می دھدۀاين تصميم جمھوری خلق را در رد

 .يک خطر امنيتی معرفی کرده بود و خواستار ارسال سالح ھای بيشتری به تايپه شده بود

 

 


